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SAMMANFATTNING 

Intensivvård är en vårdnivå som har utökade resurser att ta hand om patienter med hotande 

eller manifest svikt i vitala funktioner. En intensivvårdssjuksköterska är en sjuksköterska med 

specialistutbildning inom intensivvård vilket innebär vidareutbildning i att ha utökad 

förståelse för kroppens fysiologiska processer, för medicinskteknisk utrustning och för att ha 

utökad handlingsberedskap att hantera patienters snabbt påkomna svikt. När en patient 

drabbas av multiorgansvikt inkluderar det ofta akut njursvikt som kan leda till behov av 

kontinuerlig dialys under intensivvården. Intensivvårdens dialysbehandling har i ett historiskt 

perspektiv hänvisat patienter till långvarigt sängläge och immobilisering till följd av 

apparatens utformning och behandlingens längd men också på grund av det vårdande teamets 

oro för risker att mobilisera under kontinuerlig dialys. Att mobilisering inleds i ett tidigt skede 

av intensivvården beskrivs avgörande för patienters välbefinnande, rehabilitering och 

överlevnad. 

 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar mobilisering av patienter som genomgår 

kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning. 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie då det är en bra metod för att kartlägga 

dokumenterad kunskap och skapa en överblick inom ett område. Vetenskapliga artiklar söktes 

i PubMed, Cinahl och Google Scholar. Fjorton vetenskapliga artiklar inkluderades i resultatet.   

 

Resultatet visade att mobilisering under kontinuerlig dialys sågs som patientsäker och 

genomförbar och det påverkade inte patienter hemodynamiskt negativt utan med hårdare 

träning vid ökad patientdelaktighet ledde det till ökad patientnöjdhet och i förlängningen till 

ökad överlevnad Hindrande faktorer för mobilisering under kontinuerlig dialys var när 

patientens fysiska och psykiska instabilitet var för svår. Personalens rädsla för att rubba 

dialyskateterns läge sågs inte vara befogad och inte heller rädslan att det utgjorde ökad risk att 

mobilisera med dialyskatetern sittande i ett kärl i ljumsken jämfört med ett på halsen. Rädslan 

för att dialysbehandling skulle fördröjas då filter koagulerat till följd av mobilisering sågs inte 

heller befogad. Personalupplevda hindrande faktorer för mobilisering under kontinuerlig 

dialys var rädslor för risk för patientens hälsa, personalens kunskaps- och erfarenhetsbrist, 

personalbrist, ogenomtänkt sederingsdjup, brist på rutiner och riktlinjer, samarbete, 

utrustning, samordning och gemensamma mål för verksamheten.  

Slutsatsen är att mobilisering under kontinuerlig dialys är motiverad, patientsäker och 

genomförbar men hänsyn måste tas till patientens fysiska och psykiska tillstånd. Ökad 

mobilisering leder till ökad patientdelaktighet och patientnöjdhet samt kan leda till ökad 

överlevnad. Det är viktigt att personal inom hälso-och sjukvård är medvetna om betydelsen av 

att mobilisera patienter som genomgår kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning. 

 

 
 

 

Nyckelord: mobilisering, immobilisering, CRRT, intensivvård, fördelar, möjligheter, 

kontinuerlig dialys, strategier, risker, hinder
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INLEDNING 

Omvårdnad i form av mobilisering är av stor vikt för patienters välbefinnande, rehabilitering 

och överlevnad. Kontinuerlig dialys vid njursvikt är en del av intensivvården som ingår i 

intensivvårdssjuksköterskans mångfacetterade omvårdnad. Dialysmaskinen har i ett historiskt 

perspektiv fjättrat patienten vid sängen men ny evidens beskriver att det är möjligt att på ett 

patientsäkert sätt kombinera mobilisering med dialys vilket kan antas öka patientens 

välbefinnande under vårdtillfället och i efterförloppet.  

BAKGRUND 

Intensivvård  

Svenska intensivvårdsregistrets [SIR] definition av intensivvård lyder: "Intensivvård är en 

vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad övervakning, 

diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner" (Svenska 

intensivvårdsregistret, u.å.). Enligt svensk förening för anestesi och intensivvård [SFAI] är en 

intensivvårdsavdelning [IVA] en avdelning på ett sjukhus där det finns högre resurser än på 

en vanlig vårdavdelning. IVA erbjuder möjlighet att ta hand om en patient med sviktande 

organsystem så att fortsatt liv kan vara meningsfullt (Svensk förening för anestesi och 

intensivvård och svenska intensivvårdssällskapet, 2015). SIR preciserar inte antalet 

intensivvårdsplatser som finns i Sverige idag och inte heller kostanden för ett vårddygn då 

ingen sådan data för riket finns sammanställd (Svenska intensivvårdsregistret, u.å.). 

 

Intensivvård går ut på att förhindra död genom att stabilisera vitala funktioner som sviktar 

(Adler & Malone, 2012). Intensivvården utvecklas med nya möjligheter och resurser som 

resulterar i att fler överlever. Dessa överlevare ger oss i studier vägledning i vad som är av 

betydelse att förbättra i vården (Alugubelli, Al-Ani, Needham & Parker, 2017). Zorowitz 

(2016) beskriver att tydliga och kända mål för patientens intensivvård och rehabilitering 

föranleder och kräver ett nära samarbete med ingående planering mellan alla resurser i 

intensivvårdsteamet runt patienten.  

Intensivvårdssjuksköterskans roll 

En intensivvårdssjuksköterska är en sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård 

(Svensk förening för anestesi och intensivvård och svenska intensivvårdssällskapet, 2015). I 

dokumentet Kompetensbeskrivningar och riktlinjer beskriver Svensk sjuksköterskeförening 

(u.å.) att den grundutbildade sjuksköterskan måste ha genomgått specialistutbildning och 

avlagt examen på avancerad nivå som säkerställer att hen besitter de färdigheter som krävs för 

att arbeta inom intensivvård. Centrala punkter och krav som understryks i 

kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot intensivvård är att hen har uppnått en utökad förståelse för kroppens 

fysiologiska processer och för medicinskteknisk utrustning. Snabb utveckling inom medicinsk 

teknik och ständigt ny evidens för behandling och omvårdnad kräver 

intensivvårdssjuksköterskans kontinuerliga intresse för uppdatering och utveckling. En central 

del är att lära ut och dela med sig av kunskap till kollegor, patienter och anhöriga. Att arbeta 

holistiskt, personcentrerat, patientsäkert och preventivt är grundläggande men att därtill ha 

handlingsberedskap för att ta hand om uppkommen oväntad svår svikt tillhör 

specialistkompetensen. Intensivvårdssjuksköterskan har till uppgift att fördela resurser, 

planera och arbetsleda omvårdnadsarbetet. Ytterligare färdigheter som krävs enligt 

kompetensbeskrivningen är förmåga att arbeta proaktivt och medvetet genom hela 



 

2 

 

vårdförloppet och att ha förståelse för livet efter intensivvården (Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Njursvikt  

Akut njurskada/njursvikt eller acute kidney injury [AKI] beskrivs förenklat av att 

serumkreatinin ökar eller att urinproduktionen minskar eller upphör (Khwaja, 2012). Haapio 

(2011) förklarar att de vanligaste orsakerna till AKI uppkommer av att njuren får för liten 

genomblödning till följd av lågt blodtryck, blödning eller undervätskning. Läkemedel och 

kontrastmedel kan också skada njurens funktion. Den vanligaste orsaken som ger 

intensivvårdspatienter njurskada är septisk infektion (sepsis) och dödligheten är stor, mellan 

20 till 70 procent beroende på skadans grad. Dialysbehandling blir ofta nödvändig vilket 

ersätter och stöttar njurens reningsarbete under svikten (Haapio, 2011). Khwaja (2012) 

beskriver att akut njursvikt även i mild form försvårar och förlänger sjukdomsförlopp och kan 

ge kronisk njursvikt i förlängningen som kan leda till ökad dödlighet. Lyckligtvis kan nästan 

all akut njurskada om den upptäcks i ett tidigt skede behandlas med konservativ behandling 

genom att tillföra vätska för att snabbt korrigera ett lågt blodtryck och vätskebrist (Haapio, 

2011). Då njurskadan blivit ett faktum finns ingen farmakologisk behandling att tillgå i akuta 

skedet mer än ersättningsterapi i form av bloddialys som kan vara kontinuerlig eller 

intermittent. Intermittent hemodialys kräver en stabil cirkulation som vid en singelorgansvikt 

då största risken är blodtrycksfall. Kontinuerlig hemodialys är en mildare form som utövas 

inom intensivvården då patienten är instabil med multiorgansvikt (Tolwani, 2013). 

 

Kontinuerlig dialys 

Det som oftast föranleder kontinuerlig dialys, Continuous renal replacement therapy [CRRT] 

på intensivvårdspatienter är multiorgansvikt till följd av sepsis. Med denna dialysform kan 

intensivvårdssjuksköterskan momentant finjustera syrabas- och vätskebalans samt graden av 

rening utan större påverkan på blodtrycket. Det övergripande målet med behandlingen är att 

efterlikna njurens eget arbete (Kes & Jukić, 2010). Maskiner som används för kontinuerlig 

dialys står på hjul men är stora och otympliga och kan stå som längst cirka en meter från 

patientens infart då slangarna inte är längre än så. Genom en central dialyskateter [CDK] i en 

större ven på halsen eller i ljumsken pumpar dialysapparaten via en blodpumpkrets venöst 

blod till ett filter i apparaten där det möter dialysvätska och renas samt koncentreras. Sedan 

pumpas blodet tillbaka till patienten via CDKn igen. Processen är långsam i förhållande till 

intermittent hemodialys och sker i ett kontinuerligt flöde genom filtret dygnet runt på 

intensivvårdspatienten (Golestaneh, Richter & Amato-Hayes, 2012). I första hand väljs att 

lägga dialyskatetern i vena jugularis interna på halsen framför vena femoralis i ljumsken då 

det är större kateterrelaterad infektionsrisk i ljumsken (Finkel & Podoll, 2009).  

 

Vid kontinuerlig dialys ligger merparten av behandlingsansvaret på 

intensivvårdssjuksköterskan. Intensivvårdsläkaren ordinerar vilken behandling som skall ges 

och inom vilka ramar samt lägger dialyskatetern. Intensivvårdssjuksköterskan primar upp 

dialysmaskinen, ansluter patienten, övervakar och dokumenterar samt justerar parametrar 

inom ramarna för de målstyrda ordinationerna. Det är ett komplicerat omvårdnadsarbete och 

omvårdnadsansvar. Den novisa intensivvårdssjuksköterskan lärs succesivt upp i den 

kollegiala kunskapen av erfarna expertsjuksköterskor. Kateterskötsel, accessproblem vid till 

exempel mobilisering, larm och felsökningar samt finjusteringar av syrabasbalans och 

antikoagulantia för filtret är omvårdnad som ingår i den erfarna intensivvårdssjuksköterskans 

arbetsuppgifter (Golestaneh et al., 2012). 
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Immobiliseringens följder för patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

Muskler försvagas snabbt vid inaktivitet och för många patienter blir detta ett kvarstående 

men i efterförloppet av intensivvård (Winkelman, 2007). Alugubelli et al. (2017) menar att 

muskelstyrka efter intensivvård har blivit en indikator på vårdkvalitet. Ordet immobilisering 

härstammar från latinets immobilis som betyder orörlig. Immobilisering kan betyda att något 

fixeras för att hållas still så att läkning underlättas men betydelsen kan också vara negativ då 

någon tvingas vara i långvarigt sängläge (Betydelsedefinition, u.å.). Adler och Malone (2012) 

beskriver hur intensivvård i ett historiskt perspektiv praktiserats genom att låta patienten ligga 

djupt sövd och orörlig i sängen uppkopplad till apparatur så som till exempel övervakning, 

respirator, dialysmaskin, intravenösa läkemedel och näringstillförsel. Det tidigare traditionella 

tillvägagångssättet att inleda rehabilitering och mobilisering först efter intensivvårdsperioden 

har inte byggt på evidens menar Hodgson, Berney, Harrold, Saxena och Bellomo (2013).  

 

Patienterna har under intensivvården erhållit komplikationer med funktionsnedsättningar så 

som till exempel muskelsvaghet och upplevd minskad livskvalitet med depressioner efter 

vårdtiden (Adler & Malone, 2012). Att definiera livskvalitet är komplicerat menar Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2012) då det är föränderligt, 

individuellt och svårt att mäta. De förklarar vidare att det handlar om hur en person värderar 

sitt liv utifrån olika förhållanden. Trots svårigheterna att definiera och mäta patienters 

livskvalitet ger oss försöken att mäta livskvalitet ändå en fingervisning om hur patienter mår i 

och efter den vården vi ger (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). 

Patientens livskvalitet på IVA mäts således sällan direkt. Indirekt uppskattas livskvalitet 

baserat på tolkningar som görs på patientens mående i uppvisandet av symtom i form av 

stress, ångest och depression (Adler & Malone, 2012). 

 

Alugubelli et al. (2017) talar om intensivvårdsförvärvad svaghet, post-intensive care syndrom 

[PICS] till följd av långvarig orörlighet under intensivvård. De beskriver vidare att detta kan 

leda till en psykisk och kognitiv ohälsa samt försämrad fysik med muskelsvaghet efter 

intensivvården och detta sammantaget associeras med sämre behandlingsresultat. Garzon-

Serrano et al. (2011) menar att det finns evidens för att kroppens muskler försvagas en till en 

och en halv procent per dag eller så mycket som tio procent på en vecka vid immobilisering i 

säng vid intensivvård. Cameron et al. (2015) refererar till studier som visar på så mycket som 

upp till 40 procentig förlust av muskelstyrka under en veckas tid med total immobilisering. 
 

Mobilisering av patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

Ordet mobilisering kommer från latinets mobilis som betyder rörlig och mobilisering betyder 

att göra rörlig (Trainersacademy, u.å.). Gosselink et al. (2008) definierar mobilisering som 

motåtgärder i form av fysisk aktivitet som är tillräcklig för att framkalla akuta fysiologiska 

effekter som förbättrar ventilation, cirkulation, central och perifer genomblödning, 

muskelmetabolism och vakenhet så att venös stas och djup ventrombos inte uppstår 

(Gosselink et al., 2008). Lipshutz och Gropper (2013) förtydligar att den evidensbaserade 

kunskapen inom intensivvård som visar på vikten av att tidig mobilisering av patienter som 

vårdas på IVA är av stor betydelse. De förklarar att ämnet behöver belysas och beforskas mer 

så att det ökar personalens förståelse för och kunskap om vikten av följsamhet till befintliga 

riktlinjer och program eller utveckling av sådana så att en attitydförändring till mobilisering 

kan komma till stånd. 

 

Garzon-Serrano et al. (2011) skriver att mobilisering som innefattar träning och förflyttningar 

av intensivvårdspatienten bör ske i samarbete mellan sjuksköterska och fysioterapeut då 

yrkeskategoriernas fokusområde och ansvar skiljer sig åt. Sjuksköterskan har det 
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övergripande omvårdnadsansvaret, kunskapen och överblicken över de vitala parametrarna 

och hemodynamiken under mobiliseringen samt har den utökade handlingsberedskapen för 

det oväntade (Svensk sjuksköterskeförening, u.å.). Morris (2007) beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskor trots sin kompetens kan uppleva oro över att patientens tillstånd 

kan försämras av den totala påfrestningen vid mobilisering. Fysioterapeuten är specialiserad 

på och ansvarig för mobiliseringen och träningen (Garzon-Serrano et al., 2011). Green, 

Marzano, Leditschke, Mitchell och Bissett (2016) beskriver att varje patient och varje tillfälle 

för mobilisering är unikt då intensivvården till sin karaktär är momentan vård som sällan kan 

planeras eller förutses. Patientens förmåga för stunden måste bedömas och beaktas ur flera 

professioners perspektiv för att se vilka rimliga mål som kan uppnås. Hänsynstaganden 

behöver också tagas till undersökningar, behandlingar och procedurer som skall prioriteras för 

patienten. Detta ändrar ofta förutsättningarna i tvära kast för det tvärvetenskapliga teamet som 

skall samordnas i tid, resurser och införståddhet i målen för vården. Harris och Shahid (2014) 

bekräftar att samordningen av det tvärvetenskapliga intensivvårdsteamet, kommunikationen 

och planeringen är viktiga komponenter inom intensivvård. 

 

Schaller et al. (2016) påvisar att mobilisering från sängläge som inleds tidigt i 

sjukdomsförloppet, helst inom 72 timmar och som följer ett program där det finns tydliga 

mobiliseringsmål når störst framgång i bevarande av styrka och rörlighet. Cameron et al. 

(2015) refererar till att fysisk aktivitet som inleds inom de två till fem första dagarna av kritisk 

sjukdom är tidig mobilisering. Adler och Malone (2012) bekräftar att det är få studier som 

mäter personers livskvalitet under intensivvård och i dess efterförlopp och förklarar att den 

fysiska hälsan och överlevnaden lättare kan mätas och jämföras än upplevd livskvalitet. Det 

fysiska mätbara välbefinnandet har setts förbättras om mobilisering sker under 

intensivvårdstiden och om den inleds tidigt i sjukdomsförloppet vilket innebär att den inleds 

inom 72 timmar (Alugubelli et al., 2017). Schaller et al. (2016) menar ändå att det har kunnat 

uppmätas att tidig mobilisering ger förbättrad livskvalitet efter sjukdomstiden för patienter. 

Sigler et al. (2016) drar slutsatsen att tidig mobilisering generellt ger fördelar som förkortad 

ventilatortid, förkortad intensivvård och sjukhusvistelse.   

 

Mobilisering kan utföras passivt när patienten själv inte kan interagera. Den kan till exempel 

bestå av sängcykling för att öka blodflödet genom muskulaturen. 15–20 minuter per gång 

bedöms vara lagom (Cameron et al., 2015). Green et al. (2016) beskriver att en annan form av 

passiv mobilisering är när patienten tas med sänglift över till en intensivvårdsrullstol för att 

främja upprätt sittande position. Om patienten är sängliggande men delaktig och vaken kan 

hen få ett träningsprogram att själv utföra i sängen eller i samarbete med fysioterapeuter, 

personal eller närstående. Författarna beskriver vidare att när patienten får och kan 

mobiliseras ur säng och med delaktighet kan den aktiva mobiliseringen inledas. Den inleds 

med aktiva rörelser mot sittande med balansövningar för bålen som successivt går från med 

stöd till självständigt. Rörelseträningen utökas sedan mot målet att belasta benen, stå med 

stöd, stå självständigt och sedan till gång.  
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Evidensbaserad vård 

Evidensbaserad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Leksell och Lepp 2013). I ett 

historiskt perspektiv har traditionen inom sjuksköterskeyrket inte inneburit forskning eller 

aktivt letande efter evidens. Evidensbaserad kunskap kan nås genom att systematiskt 

sammanställa forskningsresultat. Skrivandet av det självständiga arbetet under 

sjuksköterskeutbildningen ger en introduktion och grund i att ta del av och sammanställa 

forskning så att sjuksköterskans framtida arbetssätt naturligt ska bygga på evidensbaserad 

omvårdnad där målet är säker vård för patienten (Friberg, 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) förklarar att evidensbaserad omvårdnad innebär att 

sjuksköterskan i varje omvårdnadssituation kombinerar den unika patientens förutsättningar 

och situation avläst genom yrkeskunskapens kliniska blick och erfarenhet med den beprövade 

erfarenheten i omvårdnadshandlingen som sedan förbättrats och säkrats med den senaste 

forskningen. 

 

Friberg (2017) beskriver förhållningsättet att vilja börja arbeta evidensbaserat som en 

kunskapsutveckling från det tidigare rådande succéorienterade arbetssättet. Forskningen är en 

viktig byggsten i att arbeta evidensbaserat menar Forsberg och Wengström (2016) som 

förtydligar att människor har rätt att få omvårdnad som utgår från bästa möjliga bevis. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) förklarar att evidensbaserad kunskap grundar sig på 

forskning i kombination med kliniska erfarenheter. Henricson (2012) förklarar att det ligger i 

nutidens sjuksköterskors ansvar och intresse att kontinuerligt förbättra och utveckla 

omvårdnad samt att sprida den senaste evidensbaserade kunskapen mellan kollegor som ett 

led i patientsäkerheten. Till skillnad från succéorienterade omvårdnadshandlingar som 

beskriver handling efter vad som fungerat bäst så ligger det i regel stor forskning bakom 

evidensbaserade omvårdnadshandlingar som tillsammans med reflektion över handlingen 

leder till medvetna handlingar som i sin tur säkerställer att patienten får den säkraste vården 

(Friberg, 2017). 

 

Willman et al. (2011) förklarar att evidensbaserad omvårdnad benämns som 

utvärderingsforskning där det förutsätter att sjuksköterskan har en vilja att kontinuerligt ta till 

sig ny forskning, utveckla och förbättra omvårdnaden. Detta förstärker också Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) genom att beskriva att evidensbaserad omvårdnad är ett 

förhållningssätt som bygger på sjuksköterskans vilja till ständig utveckling. Svensk sjukvård 

utvecklas ständigt och snabbt och det är sjuksköterskans ansvar att hålla sig uppdaterad i 

avsikt att ge den säkraste och bästa evidensbaserade omvårdnaden till patienten så att 

samhällets resurser används effektivt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Problemformulering 

Forskning har visat att mobilisering av kritiskt sjuka patienter är viktig för patientens 

välbefinnande, rehabilitering och överlevnad under och efter intensivvården samt för att 

minska antalet återinskrivningar på IVA. Då en av sjuksköterskans kärnkompetenser är att 

arbeta evidensbaserat är det viktigt att ta del av aktuell forskning. Det finns inte mycket 

forskat på mobilisering av patienter som genomgår kontinuerlig dialys inom intensivvården 

och det är därför av intresse att sammanställa befintlig forskning kring denna specifika 

patientgrupp.  

SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar mobilisering av patienter som genomgår 

kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning. 
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METOD 

Redan i forskningsprocessens början bör det klargöras vilken metod som bäst besvarar 

forskningsfrågeställningen för det tänkta arbetet (Forsberg & Wengström, 2013). Ju tydligare 

syfte desto lättare att hitta vilken design forskningen ska utgå från menar Henricson (2017) 

som också beskriver att forskarens medvetenhet om den egna kunskapen och erfarenheten 

inom området som ska undersökas tidigt bör utvecklas genom reflektion. En litteraturstudie 

var metoden som lämpade sig för detta arbete så att syftet kunde besvaras då Forsberg och 

Wengström (2016) förklarar att en litteraturstudie en bra metod för att kartlägga 

kunskapsläget och skapa en överblick inom ett område. 

Urval 

Att systematiskt leta efter vetenskaplig litteratur innebär tydlig precisering av problem och 

undersökningsgrupp. I urval redovisas inklusions- och exklusionskriterier (Willman et al., 

2011). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara både kvalitativa- och kvantitativa, 

peer reviewed, skrivna på svenska eller engelska och publicerade mellan åren 2007–2017. 

Inga begränsningar gjordes i avseende ålder eller kön men alla artiklarna skulle inrymma 

infallsvinklar på mobilisering vid dialys alternativt immobiliserande intensivvårdsbehandling 

så som Extracorporeal Membran Oxygenering [ECMO] och respiratorbehandling i 

kombination av dialys. Exklusionskriterier innefattade reviewartiklar och artiklar som inte 

kunde bedömas svara på syftet utifrån ett omvårdnadsperspektiv.  
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Datainsamling 

En litteraturstudies undersökningsmaterial måste ha en sådan omfattning och bredd att 

relevanta resultat och slutsatser kan sammanställas (Willman et al., 2011). Friberg (2017) 

förklarar hur datasökningen för att samla in material delas upp i två faser. Den inledande 

orienterande fasen kan vara experimentell och behöver inte vara strukturerad. Den beskrivs 

skapa en framväxande översikt över området som ska studeras. Även kunskap om vilka 

informationskällor som är relevanta växer fram. Stor tid lades ned på inledande sökningar för 

att få en överblick i ämnet och för att hitta givande sökord.  

 

Den första fasens sökningar gjordes i enlighet med Friberg (2017) orienterande 

tillvägagångsätt i sökmotorerna PubMed, Cinahl, och Cochrane Library eftersom de vanligen 

används för sökning inom omvårdnad. Sökningarna utvidgades på grund av bristen på studier 

med sökningar i Google Scholar som är en sökmotor för bland annat expertgranskade 

tidskrifter men också för uppsatser och böcker inom den vetenskapliga världen (Karolinska 

institutet, 2018). Datasökning är en process där är det viktigt att kunna arbeta systematiskt 

(Forsberg & Wengström, 2016). Då artikelutbytet kom att bli begränsat togs hjälp av 

Karolinska universitetssjukhusets bibliotek i Huddinge för att utveckla bättre färdigheter i 

boolesk söklogik och orientering i mångfalden av sökmetoder och informationskällor, 

framförallt i PubMed och Cinahl. Sökord som utkristalliserades och blev minst begränsande 

och mest givande i kombinationer med AND och OR vid sökningar blev "renal replacement 

therapy", CRRT, "early ambulation", ambulation, mobility, mobilization, "Early 

Ambulation/nursing" och "Early Ambulation/methods".  

 

I enlighet med hur Friberg (2017) beskriver den strukturerade litteratursökningens andra fas 

genomfördes den vilket ledde fram till att 14 artiklar inkluderades (Tabell 1). Artiklar vars 

titel och abstrakt speglade relevant innehåll för att kunna besvara syftet valdes ut och lästes i 

sin helhet. I den första sökningen inkluderades tre artiklar (Brownback, Fletcher, Pierce & 

Klaus, 2014; Lee et al., 2016; Talley, Wonnacott, Schuette, Jamieson & Heung, 2013). Den 

andra sökningen resulterade i dubbletter från föregående sökning. Den tredje sökningen gav 

större utbyte i form av sex stycken inkluderade artiklar (Choong et al., 2015; Hickmann et al., 

2016; Koo et al., 2016; Toonstra et al., 2016; Wang et al., 2014; Zanni, Mantheiy, Nelliot & 

Needham, 2015). Den fjärde sökningen gav en artikel (Roberts, Johnson & Lalonde, 2014). 

Likaså den femte sökningen, en artikel (Lee et al., 2015). Den sjätte sökningen inkluderade tre 

artiklar (Damluji et al., 2013; Leditschke, Green, Irvine, Bissett & Mitchell, 2012; Perme, 

Nalty, Winkelman, Nawa & Masud, 2013). Den sjunde sökningen inkluderade ingen. 
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Tabell 1 Redovisning av artikelsökningen 

Sökmotor 

Datum 
Filter 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract/artiklar 

Antal 

inklud. 

artiklar 

PubMed 

20171205 

English 

Humans 

Tio år 

Fulltext 

"mobilization"[All Fields] 

OR "early mobility"[All 

Fields] OR "early 

ambulation"[All Fields] 

AND CRRT [All Fields]. 

4 4/3 3 

Cinahl 

20180110 
Inga 

(CRRT OR "continuous 

renal replacement 

therapy") AND 

(mobilization OR "early 

ambulation") 

5 3/2 0 

Google 

Scholar 

20180110 

2007-2017 

"continuous renal 

replacement therapy" 

mobilization mobility 

ambulation 

90 35/10 6 

Google 

Scholar 

20180111 

 

Manuell sökning på en 

länk från Google Scholar-

sökningen 20180110. 

” Caseas of Note” som 

berörde artikeln ”Early 

mobilization activities 

during continuous renal 

replacement therapy” 

101 1/1 1 

Google 

Scholar 

20180111 

2007-2017 
CRRT, rehabilitation, icu, 

safety, early mobility 
325 5/5 1 

Google 

Scholar 

20180111 

 

Manuell sökning på artikel 

” Early mobilization on 

continuous renal 

replacement therapy is 

safe and may improve 

filter life” referenslista. 

39 3/3 3 

Google 

Scholar 

20180117 

 Mobilisering CRRT IVA 4 1/1 0 
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Dataanalys 

Att analysera genom syntes betyder att dela upp och undersöka i mindre delar för att sedan 

sätta ihop delarna till en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2013). Friberg (2017) beskriver 

analysprocessen som en rörelse från en helhet till delar och därifrån vidare till ny helhet. 

För att göra en litteraturstudie krävs att det insamlade materialet analyseras i systematiska steg 

och att tillvägagångsättet beskrivs tydligt så att resultatet inte blir personligt utan replikerbart 

(Henricson, 2017). En systematisk litteraturanalys av forskares resultat i en viss fråga kan 

bidra till evidensbaserad omvårdnad (Friberg, 2017). Att kunna följa processens steg i 

analysen är ett krav menar Forsberg och Wengström (2013) och Henricson (2017) förklarar 

vikten av att forskarfrågan och syftet hela tiden skall finnas i tanken vid analysprocessen.   

 

Denna litteraturstudie följde analysprocessens fem steg så som Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver den. I det första steget bekantade sig författaren med artiklarna. Detta skedde 

genom att de skrevs ut i pappersformat och lästes upprepade gånger vilket gav inblick och 

känsla för innehåll och sammanhang. I det andra steget kartlades centrala delar av innehåll 

som återkom. För detta lästes artiklarna ingående för identifiering av likheter och skillnader 

som utkristalliserades som nyckelord som belyste aspekter på syftet. Exempel på nyckelord 

var: hemodynamik, dialysbehandling, dialyskateterplacering, överlevnad, hinder, rädslor, 

risker och möjligheter med flera. Materialet kodades genom att de funna nyckelordens 

meningsbärande likheter i artiklarna ströks under med samma färg på papperskopiorna. Det 

tredje steget innebar att sammanställa färgkodningen och se om nyckelorden kunde 

kondenseras och slås amman till övergripande kategorier. Summan av den färgkodade 

informationen av nyckelordens liknade material överfördes i ett Word-dokument. I det fjärde 

steget framträdde ett allt tydligare mönster där det blev naturliga att slå ihop funnet material 

som var likartat till kategorier och underkategorier. Tre kategorier som benämndes: 

patientrelaterade faktorer, dialysrelaterade faktorer och personalrelaterade faktorer samt totalt 

nio underkategorier utkristalliserades (Tabell 2). Det femte och avslutande steget i 

dataanalysen innebär tolkning och diskussion av resultatet vilket gjordes genom att först 

undersöka hur delarna i studiernas resultat var relaterade till varandra. Delarna bearbetades, 

sattes ihop och presenterades som en ny helhet som besvarade syftet.  
 

De 14 inkluderade artiklarna sammanställdes i en matris (Bilaga 1). Forskningsprocessen 

genomsyras av medvetenheten om vikten av kvalitén av materialet för forskningens hela 

trovärdighet (Henricson, 2012). Forsberg och Wengström (2016) förklarar att varje inkluderad 

artikel måste analyseras utifrån sitt bevisvärde. Varje inkluderad artikel för denna 

litteraturstudie bedömdes utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) (Bilaga 2). Granskningen resulterade i att 12 studier höll hög kvalitet med 

totalt antal deltagare n= 1978, en medelhög kvalitet med totalt antal deltagare n=31 och en låg 

kvalitet med totalt antal deltagare n=1 (Bilaga 1). 
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Forskningsetiska övervägande 

Bra vetenskaplig forskning bygger på objektivitet där reabilitet (tillförlitlighet) och validitet 

(giltighet) är ett krav menar Helgesson (2015). Forsberg och Wengström (2016) förklarar att 

det åligger alla forskare att inför en studie göra etiska överväganden och söka de etiska 

tillstånd som behövs. Att skydda individen skall alltid vägas och värderas mot intresset att leta 

ny kunskap. Forskarens skyldighet är enligt Patel och Davidson (2011) att undersöka 

väsentliga frågor för mänskligheten som leder utvecklingen framåt men i balans med 

individens personliga integritet. Omvårdnadsforskning skall bygga på respekt för mänskliga 

rättigheter och vägledas av principerna för autonomi, att göra gott, att inte skada och om 

rättvisa (Arlebrink, 2013). 

 

Då detta är en litteraturstudie har inga tillstånd behövt sökas utan de etiska övervägandena 

ligger i urvalsprocessen av de ingående artiklarna. Det är redan dokumenterad inhämtad 

kunskap som skall granskas och de ingående artiklarnas studier skall vara av god kvalitet, 

etiskt övervägda och godkända (Forsberg & Wengström, 2016). Forsberg och Wengström 

(2016) förklarar vidare att författaren av en litteraturstudie inkluderar alla relevanta artiklars 

aspekter så att resultatet rättvist representerar och speglar forskningen objektivt. I enlighet 

med hur Helgesson (2015) beskriver god forskningsetik har inget medvetet fabricerats, 

förvanskats eller plagierats. 
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RESULTAT 

Kategorierna som framkom under dataanalysen är satta som huvudrubriker i resultatet. 

Rubrikerna är patientrelaterade faktorer, dialysrelaterade faktorer och personalrelaterade 

faktorer. Kategorierna är vidare uppdelade i underkategorier. En övergripande 

sammanställning av kategorierna presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Överblick över kategorier och underkategorier   

Kategori Underkategori 

• Patientrelaterade 

faktorer 

• Hemodynamiska förändringar hos 

patienten till följd av mobilisering 

under kontinuerlig dialys 

• Patientsäkerhet och genomförbarhet 

• Patientupplevd nöjdhet 

• Patientöverlevnad/dödlighet 

• Faktorer som hindrar mobilisering 

under kontinuerlig dialys som utgår 

från patienten 

• Dialysrelaterade 

faktorer 

• Betydelsen av dialyskateterns 

placering vid mobilisering under 

kontinuerlig dialys   

• Dialysfilterlivslängd och dialyslarm 

vid mobilisering under kontinuerlig 

dialys 

• Personalrelaterade 

faktorer 

• Personalens uppfattningar om vad 

som hindrar mobilisering under 

kontinuerlig dialys  

• Personalens uppfattningar om vad 

som kan möjliggöra mobilisering 

under kontinuerlig dialys 

 

Resultatet baseras på 14 stycken vetenskapliga artiklar där 13 stycken studier enbart studerade 

vuxna patienter (Brownback et al., 2014; Choong et al., 2015; Damluji et al., 2013; Hickmann 

et al., 2016; Koo et al., 2016; Leditschke et al., 2012; Lee et al., 2016; Lee et al., 2015; Perme 

et al., 2013; Roberts et al., 2014; Talley et al., 2013; Toonstra et al., 2016; Wang et al., 2014; 

Zanni et al., 2015). Inga begränsningar gjordes i avseende ålder vilket resulterade i att en 

studie inkluderades som studerade personer under 16 år (Choong et al., 2015). Samtliga 

studier har inkluderat både män och kvinnor förutom en fallstudie (Brownback et al., 2014) 

som undersökte en man. Sju stycken studier kommer från USA (Brownback et al., 2014; 

Damluji et al., 2013; Perme et al., 2013; Roberts et al., 2014; Talley et al., 2013; Toonstra et 

al., 2016; Zanni et al., 2015), två stycken från Korea (Lee et al., 2016; Lee et al., 2015), två 

stycken från Kanada (Choong et al., 2015; Koo et al., 2016), en från Belgien (Hickmann et al., 

2016), och två stycken från Australien och Nya Zealand (Leditschke et al., 2012; Wang et al., 

2014). 
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Patientrelaterade faktorer 

Hemodynamiska förändringar hos patienten till följd av mobilisering under kontinuerlig 

dialys 

Brownback et al. (2014) och Wang et al. (2014) fann att mobilisering till stående, gående och 

uppesittande i stol inte påverkade till hemodynamisk instabilitet under samtidig kontinuerlig 

dialys. Leditschke et al. (2012) såg vid 1,1 procent av mobiliseringstillfällena hypotoni som 

gjorde att patienten behövde avbryta för att lägga sig ned. Lee et al. (2015) såg en större 

frekvens, 5,9 procent av hemodynamisk instabilitet. Toonstra et al. (2016) såg spontant 

övergående hypotoni eller hävd med ökad dos blodtryckshöjande läkemedel i 2,2 procent av 

mobiliseringstillfällena. Choong et al. (2015) fann inga avvikelser i vitalparametrar när de 

mobiliserade barn med sängcykling under kontinuerlig dialys. Hickmann et al. (2016) 

uppnådde mobiliseringsstart inom 24 timmar från inskrivning i 86 procent av fallen och i 

denna grupp fann de hemodynamiska biverkningar som gjorde att de avbröt mobiliseringen i 

0,8 procent av fallen. Biverkningarna bedömdes av de som utförde mobiliseringen som 

reversibla. Lee et al. (2016) jämförde passiv med aktiv mobilisering under samtidig 

kontinuerlig dialys och fann inga signifikanta skillnader i vitalparametrar eller risker mellan 

grupperna. Utökad monitorering ansågs enbart motiverad om mobiliseringen under 

kontinuerlig dialys var kombinerad med ECMO. 
 

Patientsäkerhet och genomförbarhet  

Sex studier undersökte aspekter på om det var patientsäkert och genomförbart att mobilisera 

under kontinuerlig dialys. Choong et al. (2015) visade att det var säkert att använda 

sängcykling som ett alternativ för att underlätta aktivitet och mobilisering för kritiskt sjuka 

barn. Perme et al. (2013) resultat bidrog till att bevisa att femorala katetrar i sig inte utgjorde 

ett hinder för att intensivvårdspatienter kunde mobiliseras utan de fann det också 

patientsäkert. Likaså kom Damluji et al. (2013) fram till att intensivvårdspatienter med 

ljumskkateter inte automatiskt skulle uteslutas från mobilisering utan de såg att det var 

patientsäkert och genomförbart om man var medveten om och uppmärksam på riskerna. 

Wang et al. (2014) fann det utan risk att behandlingstiden i dialys skulle minskas som kunde 

riskera patientens hälsa och fann det därmed patientsäkert och genomförbart att mobilisera 

under kontinuerlig dialys. Roberts et al. (2014) mobiliserade IVA-patienter utan att göra 

skillnad på vilken utrustning de var kopplade till och fann det patientsäkert och genomförbart, 

helst med ett protokoll som hjälp och med minskad sedering för patentens delaktighet. Lee et 

al. (2015) fann mobilisering patientsäker på IVA-patienter inkluderat patienter med 

kontinuerlig dialys men deras resultat visade att det behövdes bättre monitorering, träning och 

rutiner för att säkert mobilisera patienter som utöver kontinuerlig dialys var kopplade till 

ECMO. 
 

Patientupplevd nöjdhet 

Två av studierna tittade på aspekter av patienters nöjdhet över medbestämmande och 

möjlighet att få deltaga i mobilisering under kontinuerlig dialys (Brownback et al., 2014; 

Hickmann et al., 2016). Om patienterna kunde vara medbestämmande och delaktiga, vakna 

utan delirium kände de bevarad autonomi (Brownback et al., 2014; Hickmann et al., 2016). 

Bevarat oberoende och medbestämmande var argumentet som mannen i Brownback et al. 

(2014) singelfallstudie ställde för att dagligen få mobiliseras ur säng under kontinuerlig dialys 

trots personalens brist på erfarenhet och kunskap. Hickmann et al. (2016) fann att de patienter 

som kunde kommunicera sin upplevelse uppskattade att vara delaktiga i sin rehabilitering och 

ju hårdare träning desto nöjdare patient samt att smärtor inte påverkades negativt av den 

fysiska aktiviteten. 
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Patientöverlevnad/dödlighet 

Hickmann et al. (2016) fann att tidig mobilisering var en skyddande faktor mot mortalitet. 

Talley et al. (2013) fann dödligheten stor bland patienterna som behövde kontinuerlig dialys 

under studieperioden. Dödligheten kunde ses gå ned i den gruppen som fick högre grad av 

tidig mobilisering jämfört med de som hade den lägsta mobiliseringsnivån. I Toonstra et al. 

(2016) studie överlevde 60 procent sjukhusvistelsen. Resultat beskrev att de dagar patienterna 

var mindre sederade och utan delirium var signifikant associerade med högre grad av 

mobilisering vilket i deras studie visade gav ökad överlevnad. Av de överlevande hade 62 

procent uppnått högre grad av mobilisering under kontinuerlig dialys jämfört med 33 procent 

som klarat lägre mobiliseringsnivåer. Hickmann et al. (2016) såg en ökad dödlighet (50%) hos 

dem som inte erhöll tidig mobilisering jämfört med 19 procent hos gruppen som 

mobiliserades.  

Faktorer som hindrar mobilisering under kontinuerlig dialys som utgår från patienten 

Leditschke et al. (2012) såg hindrande faktorer som inte kunde undvikas som bestod i svår 

respiratorisk, cirkulatorisk eller neurologisk instabilitet och en del andra medicinska 

kontraindikationer för mobilisering som till exempel instabilt bäcken. Likaså Hickmann et al. 

(2016) konstaterade att patientens fysiologiska instabilitet kunde vara för svår. Koo et al. 

(2016) resultat visade att läkare och sjukgymnaster i den nationella kanadensiska 

undersökningen underskattade förekomsten av intensivvårdsförvärvad svaghet hos patienten. 

Toonstra et al. (2016) såg delirium som ett hinder för framgångsrik mobilisering. 

Patientvägran sågs också var en hindrande faktor (Hickmann et al., 2016). 
 

Dialysrelaterade faktorer 

Betydelsen av dialyskateterns placering vid mobilisering under kontinuerlig dialys 

Ingen av de åtta studierna som undersökte dialyskateteraspekter av mobilisering vid 

kontinuerlig dialys såg som biverkning att dialyskatetrar har rubbats ur läge (Brownback et 

al., 2014; Choong et al., 2015; Damluji et al., 2013; Perme et al., 2013; Talley et al., 2013; 

Toonstra et al., 2016; Wang et al., 2014; Zanni et al., 2015).  Koo et al. (2016) 

landsomfattande attitydundersökning av kanadensiska intensivvårdsläkare och fysioterapeuter 

visade att 78,1 procent av de svarande upplevde att patienter med dialyskateter placerad i ett 

halskärl skulle kunna mobiliseras aktivt i perioder under dialyspaus och en tredjedel av de 

svarande upplevde att patienter med ljumskkateter skulle ha restriktioner i att aktiv 

mobilisering. Leditschke et al. (2012) exkluderade att mobilisera patienter med kateter i 

ljumsken helt och deras resultat visade att de endast mobiliserade 54 procent av sina patienter. 

Damluji et al. (2013) undersökte mobilisering av patienter med ljumskkateter. Inga specifika 

kateterrelaterade incidenter så som blödning, dislokation, infektion och funktion inträffade. 

Perme et al. (2013) undersökte mobilisering med ljumskkateter. Från passiv rörelseträning till 

sittande, stående och till gång fann de inga kateterrelaterade incidenter hinder eller 

biverkningar med ljumskkateter eller i det ben där katetern satt placerad. Talley et al. (2013) 

resultat visade att patienter med dialyskatetern placerad på halsen snabbare nådde högre grad 

av mobilisering än de med katetern i ljumsken.   Zanni et al. (2015) fann det säkert att 

sängcykla med kritiskt sjuka patienter och en av patienterna sängcyklade med femoral 

dialyskateter utan incidenter. 
 

Dialysfilterlivslängd och dialyslarm vid mobilisering under kontinuerlig dialys 

Wang et al. (2014) såg en markant ökad filterlivslängd (tre timmar) på dem som fick aktiv 

mobilisering till följd av antitrombosprofylaxen mobiliseringen utgjorde på kroppen jämfört 

med kontrollgruppen. Talley et al. (2013) fann inga dialysrelaterade problem eller risker 
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under mobilisering om de följde sitt utarbetade säkerhetsprotokoll och också använde speciellt 

utformade förlängningslangar. Wang et al. (2014) fann inga skillnader i filterlivslängd om 

dialysen var kopplad till ljumsken eller på halsen och de beskrev att de fick ett dialyslarm om 

förhöjt återgivningstryck då en patient satt på sängkanten med dialys kopplad till ljumsken 

och likaså vid ett tillfälle då en patient skulle promenera. Detta åtgärdades med positionsbyte 

och ingen risk för filterkoagulering hann uppstå. Choong et al. (2015) resultat visade att 

sängcykling hos barn inte störde kontinuerlig dialys. Brownback et al. (2014) upplevde inte 

några dialysrelaterade problem eller risker när de dagligen mobiliserade en obes man under 

pågående kontinuerlig dialys till sittande och stående med dialyskatetern placerad i ljumsken. 

Toonstra et al. (2016) kunde vid mobilisering inte se några negativa kontinuerlig 

dialysspecifika händelser och ingen mobilisering ledde till försening eller avbrott i 

dialysbehandlingen.  

 

Personalrelaterade faktorer 

Personalens uppfattningar om vad som hindrar mobilisering under kontinuerlig dialys  

Brownback et al. (2014) fann att rädsla och okunskap som relaterades till brist på evidens, 

erfarenhet och rutiner kunde hindra sjuksköterskan från att mobilisera patienten under 

CRRT.  Toonstra et al. (2016) såg ogenomtänkt sederingsdjup och delirium som ett hinder för 

framgångsrik mobilisering samt om ingen fysioterapeut fanns tillgänglig att bistå 

intensivvårdssjuksköterskan. Hickmann et al. (2016) sammanfattade de begränsande 

faktorerna för tidig mobilisering som krockar med medicinska/kirurgiska eller 

omvårdnadsprocedurer eller behandling som den vanligaste orsaken. När teamet misslyckades 

med att tillhandahålla mobilisering berodde det till stor del på personalbrist och främst då på 

helgerna. Koo et al. (2016) resultat visade att läkare och fysioterapeuter i den nationella 

kanadensiska undersökningen upplevde sig ha för liten kunskap om mobiliseringsförfarandet 

men två tredjedelar upplevde sig relativt pålästa i ämnet.70 procent ansåg att mobilisering av 

intensivvårdspatienter var avgörande eller mycket viktig för patienten. Drygt hälften ansåg att 

mobilisering bör inledas snarast efter ankomsten till intensivvården men att det fanns en del 

hinder så som brister på skriftliga riktlinjer, otillräcklig utrustning, behov av läkarordinationer 

för mobiliseringen mm. Största hindret för att det skulle kunna ske mobilisering rutinmässigt 

var bristen på sjuksköterskor och fysioterapeuter. De upplevde också att sjuksköterskor kände 

respekt inför att mobilisera vid tanken på risker för patienten så som att accidentellt rubba 

dialyskatetern ur läge, patentens hemodynamiska instabilitet och svårigheterna i och med 

överdrivet sederingsdjup. Läkarna upplevde att sederingsdjupsprotokoll ordinerades och 

användes för att reglera sederingsdjup inför mobilisering men detta var inte fysioterapeuterna 

enade i. Fysioterapeuterna ansåg sig nästan till 100 procent finnas tillgängliga måndag till 

fredag klockan 8–17 för att bedöma och mobilisera patienter på sina intensivvårdskliniker. 
 

Personalens uppfattningar om vad som kan möjliggöra mobilisering under kontinuerlig dialys  

Leditschke et al. (2012) visade på förenklande lösningar som genom att flytta dialyskatetern 

från ljumsken till halsen, bättre samordning och planering i teamet samt att ändra 

sederingsregimen så att patienter var mer vakna och mindre deliriska så de i högre 

utsträckning kunde mobiliseras. Studien uppmärksammade i nära hälften av de undersökta 

fallen att orsaker till oförmåga att mobilisera var potentiellt undvikbara faktorer. Talley et al. 

(2013) såg att deras experiment med framtagna riktlinjer för att underlätta för 

sjuksköterskorna att identifiera vilka som tidigt kunde mobiliseras och hur det skulle 

förbereda samt att de använde speciellt utformade förlängningslangar för att underlätta 

mobiliseringen under kontinuerlig dialys var en framgång. Roberts et al. (2014) studie 

undersökte om det gick att underlätta och effektivisera mobiliseringen genom att de jämförde 
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standardutrustning som antihalkstrumpor, lyftbälte och rullator/rullstol mot tillägget till detta 

att också använda en utformad mobil stödanordning. Resultatet visade att det gick bra att 

använda standardutrustning men när IVA-patenten kunde gå, stå eller förflyttas så krävdes det 

färre personal, gick snabbare och enklare att göra förflyttningen om den utformade 

stödanordningen användes (Roberts et al, 2014). Resultat visade också på vikten av minskad 

sedering för patientens delaktighet i mobiliseringen. Toonstra et al. (2016) siffror talade för 

betydelsen av minskad sedering och kontroll på delirium för att uppnå högre grad av 

mobilisering. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den valda metoden var litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2016) anser vald metod 

som en bra design för att få en överblick över den forskning som finns tillgänglig inom ett 

område och om tiden för arbetet är begränsad vilket var förutsättningen för detta arbete. 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver vidare att litteraturstudier bäst görs i ämnen som 

redan är väl beforskade vilket detta ämne inte visade sig vara. Författaren reflekterar i arbetets 

slutskede över att litteraturstudie som metod i nuläget inte är det givna förstahandsvalet om 

arbetet skulle göras igen då området behöver vidare beforskas.  
 

Vid de inledande litteratursökningarna i sökmotorerna PubMed, Cinahl och på Google 

Scholar framkom att det fanns mycket forskning som bevisar nyttan av mobilisering av 

patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. Likaså hittades stora mängder forskat om hur 

dialys handhas och behandlingsmetoder samt omvårdnad vid kontinuerlig dialys inom 

intensivvård. När de strukturerade sökningarna inleddes och sökningarna inom de båda 

områdena mobilisering och kontinuerlig dialys slogs ihop i sökmotorerna framstod det tydligt 

att få studier utförts trots att det berör en stor patientgrupps intressen. Ju fler sökord och ju 

högre pression i sökorden ju lägre kvantitet i sökresultaten utvisades, därav det begränsade 

antalet sökord som slutligen användes. 

 

Forsberg och Wengström (2016) menar att svagheter med litteraturstudierer kan vara 

begränsad tillgång på relevanta studier då undersökningsmaterialets kvalitet och kvantitet 

utgör grunden för vilka slutsatser som kan dras av resultatet. Validiteten i urvalet kan 

betraktas som lägre på grund av bristen på studier med precision i ämnet och därav bristen på 

möjlighet att vara kritisk vid inklusionen. Valideten stärktes av att studierna som inkluderades 

till största del var av hög kvalitet och svarade på syftet ur flera aspekter. Trovärdigheten i 

urvalet styrks av att arbetet utfördes systematiskt och att författaren på grund av bristen på 

studier helt hindrades från att välja och lägga egna värderingar eller erfarenheter i urvalet 

vilket Henricson (2017) förklarar är en bra aspekt för objektiviteten. 
 

För att säkerställa att inga fel begicks i sökningarna togs hjälp av Karolinska 

universitetssjukhusets bibliotek i Huddinge. Biblioteket tillhandahöll två föreläsningar i 

sökning av vetenskaplig litteratur i databaser. Föreläsningarna uppföljdes med ett tillfälle då 

författaren satt enskilt tillsammans med bibliotekspersonal för sökningar till litteraturstudien. 

Detta gav inget ytterligare material att inkludera men större förståelse för datainsamling och 

precisering i sin helhet. Att fullfölja denna litteraturstudie när det konstaterades att materialet 

var begränsat var ett medvetet val då intresset att fördjupa kunskaperna i ämnet var stort för 

författaren. Validiteten för de inkluderade studierna har generellt bedömts relevant och de 

håller hög kvalitet. Brownback et al. (2014) studie som i denna litteraturstudie bedömdes hålla 

låg kvalitet i utförande är en av de få som redovisade resultat med pression i ämnet och 
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värderades därför belysa flera faktorer som värdefullt besvarade syftet. Forsberg och 

Wengström (2016) stärkte beslutet för författarens inklusion av artikeln genom att beskriva att 

även studier av lägre kvalitet kan ha fördelar som motiverar att de inkluderas i en 

litteraturstudie.  

 

Arbetet utfördes enskilt av en författare som inte har engelska som modersmål och under en 

begränsad tid. Författaren har då det behövts tagit hjälp av översättningsprogrammet Google 

translate om språket utgjort hinder. En svaghet för arbetet kan var att det granskade materialet 

har analyserats och bedömts ur endast en författares perspektiv vilket riskerar bli subjektivt. 

Forsberg and Wengström (2016) förklarar att en svaghet med en litteraturstudie kan vara om 

författaren väljer artiklar selektivt för att bekräfta sin ståndpunkt vilket inte var fallet i detta 

arbete. 
 

Arbetet med att kvalitetsgranska artiklarna var svårt utifrån den ringa kunskapen författaren 

hade i arbetets inledning. Arbetet med att sedan läsa artiklarna ingående och färgmarkera 

liknade material var lärorikt. Totalt nio underkategorier utkristalliserades. Det var dock svårt 

att kategorisera och att namnge kategorierna med tydlighet och precision. 
 

Henricson (2017) beskriver att sjukvård, resurser och system ser olika ut över världen. 

Författaren har därför reflekterat över de inkluderade studiernas jämförbarhet och om hur 

generaliseringar var möjliga samt om resultat var applicerbart på svensk kontext och bedömde 

att studierna, var de än kom ifrån i världen, i detta ämne var jämförbara då de alla redovisade 

användandet av teknisk apparatur och behandling på så hög intensivvårdsnivå att språket, 

bruket och resultaten inte rimligen kunde tolkas vara kulturellt avvikande. 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att mobilisering under kontinuerlig dialys sågs som patientsäker och 

genomförbar och det påverkade inte patienter hemodynamiskt negativt utan med hårdare 

träning vid ökad patientdelaktighet ledde det till ökad patientnöjdhet och i förlängningen till 

ökad överlevnad Hindrande faktorer för mobilisering under kontinuerlig dialys var när 

patientens fysiska och psykiska instabilitet var för svår. Personalens rädsla för att rubba 

dialyskateterns läge inte vara befogad och inte heller rädslan att det utgjorde ökad risk att 

mobilisera med dialyskatetern sittande i ett kärl i ljumsken jämfört med ett på halsen. Rädslan 

för att dialysbehandling skulle fördröjas då filter koagulerat till följd av mobilisering sågs inte 

heller befogad. Personalens upplevda hindrande faktorer för mobilisering under kontinuerlig 

dialys sågs vara rädslor för risk för patientens hälsa, kunskap- och erfarenhetsbrist, 

personalbrist, ogenomtänkt sederingsdjup, brist på rutiner och riktlinjer, samarbete, 

utrustning, samordning och gemensamma mål för verksamheten. Förenklande och 

underlättande faktorer för att möjliggöra mobilisering under kontinuerlig dialys uppfattades 

vara att arbeta med problemområdena som beskrivits. 
 

Den nyvunna kunskapen från litteraturstudiens resultat är viktig för att kunna övervinna 

hinder som rädslor som det utökade ansvaret kan innebära för den novisa 

intensivvårdssjuksköterskan, men även för erfaren personal för att utvecklas i att se 

möjligheter för denna patientgrupp att mobiliseras i ett tidigt skede av intensivvården då 

mobilisering för intensivvårdspatienter har setts ge vinster för hälsan och överlevnaden 

(Schaller et al., 2016; Sigler et al., 2016). Brist på tidig mobilisering inom intensivvården är 

förknippad med återinskrivningar till intensivvården eller att patenten avlider under det första 

året sammanfattar Roberts et al. (2014).  
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Aktiv mobilisering beskrivs som en rörelse som har ett syfte och där patienten är delaktig och 

där rörelsen har ett mål (Roberts et al, 2014). Mobiliseringens positiva effekter togs endast 

indirekt upp i litteraturstudiens undersökta studier. Detta kan antas grunda sig i att de alla 

hade som utgångspunkt att det är en fördel för intensivvårdspatienter att mobiliseras och att 

det bygger på redan tidigare evidensbaserad kunskap från forskning till exempel i det som 

Winkelman (2007) beskriver, att muskler försvagas snabbt vid inaktivitet och för många 

patienter blir detta ett kvarstående men i efterförloppet av intensivvård. Intensivvårdsteamet 

beskrivs generellt uppleva en underliggande rädsla för att försämra patientens tillstånd på 

grund av den ökade påfrestningen för kroppen som mobilisering innebär (Morris, 2007). 

Varje patient och varje mobiliseringstillfälle är unikt och patientens förmåga måste bedömas 

momentant, vilken mobiliseringsnivå som kan uppnås och detta kan vara skrämmande att ta 

ansvar för (Green et al., 2016). Rädslan bekräftades i flera av litteraturstudiens studier 

(Brownback et al., 2014; Hickmann et al., 2016; Koo et al., 2016; Leditschke et al., 2012). 

Evidens som framkom visar att patienter i majoriteten av mobiliseringstillfällena förblev 

hemodynamiskt stabila (Brownback et al., 2014; Choong et al., 2015; Hickmann et al., 2016; 

Leditschke et al., 2012; Lee et al., 2016; Lee et al., 2015; Toonstra et al., 2016; Wang et al., 

2014). Patienter kunde kortvarigt känna yrsel till följd av övergående behandlingsbart 

blodtrycksfall men studierna visade att det i mycket få fall behövde utesluta möjligheterna till 

eller avbryta mobilisering (Leditschke et al., 2012; Toonstra et al., 2016).  

 

Resultatet visade att det var patientsäkert och genomförbart utan ökade risker att mobilisera 

patienter med kontinuerlig dialys (Choong et al., 2015; Damluji et al., 2013; Lee et al., 2015; 

Perme et al., 2013; Roberts et al., 2014; Wang et al., 2014). Lee et al. (2015) fann 

mobilisering patientsäker på IVA-patienter inkluderat patienter med CRRT men deras resultat 

visade att det behövdes bättre monitorering, träning och rutiner för att säkert mobilisera 

patienter som utöver kontinuerlig dialys var kopplade till ECMO. Deras studie visade på 

högre frekvens av hemodynamisk instabilitet och incidenter än de övriga. De förklarar själva 

att det kunde bero på att de var nybörjare på mobilisering, endast arbetat med mobilisering 

under intensivvård under åtta månader och de bedömde sig ha haft lägre personaltäthet till sitt 

förfogande för studien än jämförande studier i väst. De beskrev att deras begränsade 

personaltäthet i studien kan antas spegla normal personaltäthet i icke västländer som de skrev. 

Detta resonemang föranleder att det bör tas i beaktande att personaltäthet är en viktig aspekt 

för mobilisering under intensivvård och att resurser är och fördelas olika. En tanke detta 

resultat väckte hos författaren var att de nedskärningar som upplevts under senare år inom 

svensk sjukvård någonstans når eller har nått en punkt där incidenter kommer att öka även 

här. Var går gränsen för acceptabel incidensfrekvens? Det är frågor som behöver belysas och 

debatteras. (Koo et al., 2016) konstaterade att i ett längre perspektiv kan överlevnad och 

livskvalitet påverkas vid resurs- och personalbrist inom intensivvården.  

 

I bakgrunden beskriver Adler och Malone (2012) att patienters livskvalitet är svårt att mäta 

inom intensivvård vilket annars hade varit mycket intressant att få ta del av som motiverande 

faktor. Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

beskriver att intensivvårdssjuksköterskans roll inrymmer ett holistiskt och personcentrerat 

förhållningssätt vilket nyanserar omvårdnaden i den tekniska intensivvårdsmiljön. Brownback 

et al. (2014) och Hickmann et al. (2016) har undersökt patienters nöjdhet över att få vara 

medbestämmande och delaktig, vaken utan delirium i sin mobilisering, vård och 

vårdplanering och genom siffror på ökad överlevnad. Intressanta faktorer som Hickmann et 

al. (2016) fann var att ju hårdare träning desto nöjdare patient och att smärtor inte förvärrades 

av fysisk aktivitet samt att mobilisering var skyddande mot mortalitet.  
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Som läsare av studiers resultat måste siffror kritiskt värderas. Talley et al. (2013) fann att 

dödligheten var stor (55%) bland patienterna som behövde kontinuerlig dialys under 

studieperioden. Dödligheten kunde ses gå ned i den gruppen som fick högre grad av tidig 

mobilisering (Hickmann et al., 2016; Talley et al., 2013; Toonstra et al., 2016). I studier där 

överlevnad värderas måste faktorer beaktas och medräknas varför så få patienter mobiliseras i 

patientgruppen. De sjukaste har redan exkluderats från deltagande i mobiliseringsprogrammen 

pga. instabilitet. Är det de friskaste som mobiliseras som sedan överlever eller är det för att de 

mobiliseras som de har bättre chanser till överlevnad är en fråga författaren ställer sig. 

 

Ibland sågs patienten som den hindrande faktorn för att mobilisering kunde genomföras. 

Oundvikliga faktorer som för kraftig instabilitet fysiskt (Leditschke et al., 2012) eller psykiskt 

(Toonstra et al., 2016) går inte att bortse ifrån. Ibland saknas patientens motivation och vilja 

(Hickmann et al., 2016). 

 

Hur dialysen påverkas och dialyskateterplacering vid mobilisering är viktiga faktorer. Den 

hos personalen misstänkt hindrande rädslan som setts att mobilisera med dialyskateter sittande 

i ljumsken bekräftades i två studier av åtta som undersökte detta (Koo et al., 2016; Leditschke 

et al., 2012). Att det skulle vara en kontraindikation att mobilisering med dialyskateter i 

ljumsken motsades av resterande 6 studier (Brownback et al., 2014; Choong et al., 2015; 

Damluji et al., 2013; Perme et al., 2013; Toonstra et al., 2016; Zanni et al., 2015). Ingen av de 

åtta studierna som undersökte dialysaspekten av mobilisering vid kontinuerlig dialys har sett 

dislokation av dialyskatetern som biverkning, ingen dialysbehandling har fördröjts och inget 

filter har koagulerat till följd av mobilisering oavsett dialyskateterns placering (Brownback et 

al., 2014; Choong et al., 2015; Damluji et al., 2013; Perme et al., 2013; Talley et al., 2013; 

Toonstra et al., 2016; Wang et al., 2014; Zanni et al., 2015). Damluji et al. (2013) beskriver 

att inga kateterrelaterade incidenter inträffade i deras studie men det står heller inte beskrivet 

om dialys var igång när mobiliseringen skedde. I bakgrunden beskriver Finkel & Podoll 

(2009) att dialyskatetrar av hygieniska skäl bör väljas att läggas  på halsen på grund av den 

utökade infektionsrisken i ljumskan. Detta framkommer inget om i resultatet då kateterns 

placering där mer behandlade möjlighet till mobilisering vilket ju också var det som 

undersöktes. 

 

Resultatet visade att det var genomförbart och patientsäkert att mobilisera patienter med 

kontinuerlig dialys utan risk för att behandlingstiden i dialys skulle minskas som kunde 

riskera patientens hälsa. Detta bekräftar det Adler och Malone (2012) skriver att det är ett 

historiskt perspektiv på omvårdnad att låta patienten förbli immobiliserad vid kontinuerlig 

dialys. Talley et al. (2013) beskrev hur de minskade risken för dialyslarm på grund av 

tryckförändringar under mobilisering genom att minska blodflödets hastighet genom filtret 

under mobiliseringen. Wang et al. (2014) beskrev att de med enkla lägeskorrigeringar kunde 

korrigera tryckförändringar som uppstod i dialyskretsen under mobilisering när patienten 

rörde sig. Brownback et al. (2014) löste de momentana tryckförändringarna i filtret genom att 

en intensivvårdssjuksköterska hade det som specifik arbetsuppgift under mobiliseringen. Så 

sker också i Sverige är författarens erfarenhet, trycklarm som uppkommer av att patienten rör 

sig är ofta enkla att åtgärda med små positionsändringar. Vägarna att gå för att underlätta och 

genomföra mobiliseringen är flera. Författaren kompletterar med erfarenheten från svensk 

intensivvård där dialysdosen redan i ordinationsberäkningarna (som baseras på patientvikt) 

kompenserar för dialyspauser som kan uppstå av olika orsaker inom intensivvård så som tid 

för omprimningar, patientundersökningar utanför IVA eller om aktiv mobilisering bedöms 

högprioriterad efter lång tids intensivvård. Lärorikt ögonöppnande resultat bidrog Wang et al. 

(2014) med när de konstaterade en markant ökning av filterlivslängden för de patienter som 
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erhöll aktivt mobilisering jämfört med dem som inte erhöll det. Resultatet förklarades av den 

goda effekten av mobiliseringens trombosprofylaktiska verkan både på kroppen och filtret 

vilket är en intressant faktor som ytterligare talar för vikten av tidig mobilisering.  

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

beskriver att delar av intensivvårdssjuksköterskans arbete består i är att lära ut och dela med 

sig av kunskap till kollegor och fördela resurser, planera och arbetsleda omvårdnadsarbetet. 

Genom kunskap om vad som hindrar teamet kan intensivvårdssjuksköterskan utforma 

omvårdnadsarbetet stödjande, motiverande och välplanerat. Viktiga faktorer identifierades 

vad som upplevdes hindra intensivvårdsteamet från att mobilisera under kontinuerlig dialys. 

Förutom rädslor för hemodynamisk instabilitet hos patienten var personalbrist och frågan om 

sederingsdjup utmaningar. Studierna visade att vid lägre personaltäthet som vid 

helgbemanning och vid resursbrist då intensivvården är extra sårbar i sin konstellation är det 

mobilisering som blir bortprioriterad (Koo et al., 2016). Både läkare och fysioterapeuter i Koo 

et al. (2016) studie upplevde att de också till viss del hade för liten kunskap i ämnet 

mobilisering. Mobilisering under kontinuerlig dialys kräver resurser, vilja och kunskap i 

kombination där en komponent inte kan uteslutas. När kompetens-, erfarenhets- och 

personalbrist föreligger i kombination med brist på rutiner, riktlinjer, samordning och 

samarbete kan mobilisering förbises, hoppas över och bortförklaras av intensivvårdspatientens 

komplexa situation vilket Brownback et al. (2014) och Hickmann et al. (2016) resultat 

bekräftade. 

 

Många av personalens upplevda hindrande faktorer var enligt studierna möjliga att med enkla 

medel undanröja och det handlade om att arbeta med problemområdena. Att flytta 

dialyskatetern bort från ljumsken till halsen var en lösning som såg av Leditschke et al. (2012) 

vilket ur ett hygieniskt perspektiv också är mer fördelaktigt enligt Finkel & Podoll (2009). 

Toonstra et al. (2016) bland andra konstaterade vikten av att minskad sedering vilken gjorde 

att patientens delaktighet kunde maximeras. Hickmann et al. (2016) fick av sina vakna 

patienter kännedom om att de verkligen uppskattade att vara delaktiga i sin mobilisering och 

allt tyder på att vakna patienter kan delta mer aktivt och uppnår större vinster i sin 

rehabilitering. Författarens mångåriga intensivvårdserfarenhet säger att sederingstrategier, 

vakenhet, sömn och delirium redan är centrala frågor inom svensk intensivvård som övervägs 

dagligen och momentant i det enskilda fallet. Att vara kritiskt sjuk medför i många fall ångest, 

oro, förvirring, medvetandesänkning och svårigheter att skilja natt från dag i den skrämmande 

situationen och intensivvårdsmiljön. I Koo et al. (2016) ses hur olika frågan om 

sederingsregim kan uppfattas av olika yrkeskategorier. Läkarna i den nationella kanadensiska 

studien upplevde att de ordinerar sederingskalor och sederingsdjup för att underlätta 

mobilisering men fysioterapeuterna i samma studie uppfattade inte att det efterföljdes. Detta 

ökar insikten om vikten av kommunikation och att personalgruppen samarbetar som ett team 

runt patienten. Teamet behöver samsyn, riktlinjer att följa och gemensamma mål för 

verksamheten bekräftade (Leditschke et al., 2012; Talley et al., 2013). Endast väl inskolade 

erfarna intensivvårdssjuksköterskor bör ansvara för intensivvårdspatienter som genomgår 

kontinuerlig dialys då det är ett komplicerat omvårdnadsarbete och omvårdnadsansvar menar 

Golestaneh et al. (2012) och det är en arbetsledningsfråga att fördela personal med rätt 

kompetens och att säkerställa att kliniker upprätthåller de kompetensnivåer som krävs. Ett led 

i detta kompetensutvecklingsarbetet är att den interna utbildningen utvecklas mot att ske på en 

evidensbaserad basis i enlighet med Friberg (2017) som beskriver förhållningsättet att vilja 

börja arbeta evidensbaserat som en kunskapsutveckling från det tidigare rådande 

succéorienterade arbetssättet.  
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Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis visade åtta artiklar i litteraturstudien att intensivvårdsteamets 

underliggande oro för ökad risk för cirkulatorisk och respiratorisk försämring vid mobilisering 

under kontinuerlig dialys saknade evidens (Brownback et al., 2014; Choong et al., 2015; 

Hickmann et al., 2016; Leditschke et al., 2012; Lee et al., 2016; Lee et al., 2015; Toonstra et 

al., 2016; Wang et al., 2014). Sex studier fann att det var patientsäkert och genomförbart att 

mobilisera under kontinuerlig dialys (Choong et al., 2015; Damluji et al., 2013; Lee et al., 

2015; Perme et al., 2013; Roberts et al., 2014; Wang et al., 2014). Ökad delaktighet i sin 

mobilisering gav ökad nöjdhet (Brownback et al., 2014; Hickmann et al., 2016). Överlevnad 

undersöktes i tre studier och den sågs öka i grupper som tidigt mobiliserades aktivt 

(Hickmann et al., 2016; Talley et al., 2013; Toonstra et al., 2016). Fyra studier redovisade 

resultat där patientens psykiska instabilitet, orkeslöshet och ovilja sågs som hinder vid 

mobilisering (Leditschke et al., 2012; Hickmann et al., 2016; Koo et al., 2016; Toonstra et al., 

2016). Två av dessa studier inkluderade även den fysiska instabiliteten för hinder att 

mobilisera under kontinuerlig dialys (Leditschke et al., 2012; Hickmann et al, 2016). 

Intensivvårdsteamets rädsla att mobilisera med dialyskatetern placerad i ljumsken bekräftades 

i två studier av de åtta som undersökte detta (Koo et al., 2016; Leditschke et al., 2012). 

Mobilisering med dialyskateter i ljumsken som kontraindikation motbevisades av resterande 

sex studier (Brownback et al., 2014; Choong et al., 2015; Damluji et al., 2013; Perme et al., 

2013; Toonstra et al., 2016; Zanni et al., 2015). Ingen av de åtta studierna som undersökte 

dialysbehandlingsfaktorer vid mobilisering under kontinuerlig dialys såg som biverkning att 

dialysbehandling har fördröjts och inget filter har koagulerat till följd av mobilisering oavsett 

dialyskateterns läge (Brownback et al., 2014; Choong et al., 2015; Damluji et al., 2013; Perme 

et al., 2013; Talley et al., 2013; Toonstra et al., 2016; Wang et al., 2014; Zanni et al., 2015). 

Ökad filterlivslängd (Wang et al., 2014) och möjlighet till högre blodflöde (Lee et al., 2016; 

Talley et al., 2013) sågs vid aktiv mobilisering. Fyra studier tog upp personalens upplevda 

hindrande faktorer för mobilisering under kontinuerlig dialys. De beskrevs vara rädslor för 

risk för patientens hälsa (Brownback et al., 2014; Hickmann et al., 2016; Koo et al., 2016; 

Leditschke et al., 2012), kunskap- och erfarenhetsbrist (Brownback et al., 2014; Koo et al., 

2016), personalbrist (Hickmann et al., 2016; Koo et al., 2016; Toonstra et al., 2016), 

ogenomtänkt sederingsdjup (Koo et al., 2016; Toonstra et al., 2016), brist på rutiner och 

riktlinjer (Brownback et al., 2014; Koo et al., 2016),  samarbete, utrustning, samordning och 

gemensamma mål för verksamheten (Brownback et al., 2014; Hickmann et al., 2016; Koo et 

al., 2016). Fyra studier tog upp vad personalen uppfattade kunde vara förenklande och 

underlättande faktorer. Att ändra sederingsregim till att låta patienter vara mer vakna och att 

arbeta med att förhindra deliriums uppkomst (Leditschke et al., 2012; Roberts et al., 2014; 

Toonstra et al., 2016), att flytta dialyskatetern bort från ljumsken till halsen (Leditschke et al., 

2012) att utforma och tydliggöra riktlinjer, protokoll och rutiner för mobilisering samt 

samordna sig i tidsplanering (Leditschke et al., 2012; Talley et al., 2013) och att använda 

hjälpmedel som förenklade till exempel förlängningslangar (Talley et al., 2013) samt att 

använda stödanordningar (Roberts et al., 2014) sågs som förenklande och underlättande 

faktorer för att möjliggöra mobilisering. 

Slutsats 

Slutsatsen är att mobilisering under kontinuerlig dialys är motiverad, patientsäker och 

genomförbar men hänsyn måste tas till patientens fysiska och psykiska tillstånd. Ökad 

mobilisering leder till ökad patientdelaktighet och patientnöjdhet samt kan leda till ökad 

överlevnad. Det är viktigt att personal inom hälso-och sjukvård är medvetna om betydelsen av 

att mobilisera patienter som genomgår kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning. 
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/typ 

Brownback, 

C. A. 

Fletcher, P. 

Pierce, L. N. 

Klaus, S.  

 

2014 

USA 

 

Early Mobility Activities 

During Continuous Renal 

Replacement Therapy 

 

Syftet med denna 

fallstudie var att 

beskriva 

komplikationerna i 

samband med 

långvarigt sängläge och 

de potentiella 

fördelarna med att 

inleda tidig 

mobilisering hos 

kritiskt sjuka patienter. 

Identifiera hinder för 

mobilisering för 

patienter som 

genomgår kontinuerlig 

njursubstitutionsbehand

ling (CRRT). 

Diskutera 

överväganden för att 

bestämma vilka 

patienter som är 

lämpliga kandidater för 

tidig mobilisering 

medan de genomgår 

CRRT och idéer för att 

säkerställa mobilisering 

av dessa patienter på ett 

säkert sätt. 

En fallstudie där en patient 

observeras under närmare 2 

veckor. Inledningsvis 

erhåller han mobilisering 

och på dag 10 nekas han 

detta pga. 

sjuksköterskornas (ny 

personal) rädsla att 

mobilisera en dialyspatient. 

N=1 

 

Patienten hävdar sin rätt till 

bevarad rörlighet och 

självständighet genom 

daglig mobilisering ur säng. 

Resultatet av denna 

fallbeskrivning visar på att 

även CRRT-patienter är 

lämpliga kandidater för tidig 

mobilisering och kan 

mobiliseras säkert och 

därför inte automatiskt ska 

uteslutas från 

mobiliseringsinterventioner.  

III = Låg 

kvalitet 

Fallstudie 

Choong, 

Karen 

Chacon, Maria 

DP 

In-bed mobilization in 

critically ill children: a safety 

and feasibility trial 

 

Syftet med denna 

studie var att utvärdera 

säkerheten och 

genomförandet av två 

Denna prospektiva 

kohortstudie utfördes på en 

pediatrisk IVA I Kanada på 

stabila patienter i åldrarna 

N=31 (20) 

Lågt deltagande 

av de som 

screenades. Störst 

14% (3 st av 21 st) av de 

som fick sängcykling som 

metod hade CRRT Ingen av 
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Walker, 

Rachel G 

Al-Harbi, 

Samah 

Clark, Heather 

Al-Mahr, 

Ghadah 

Timmons, 

Brian W 

Thabane, 

Lehana 

 

2015 

Kanada 

metoder för att 

mobilisera kritiskt 

sjuka barn i sängen. 

3–17 år som varit på IVA 

24 tim. Sängcykel eller 

interaktiva videospel 

beroende på intellektuell 

nivå provades och 

värderades som 

mobilisering i sängen. Det 

provades i 2 dagar. 406 

barn screenades u 1 år för 

deltagande men endast 35 

barn bedömdes kunna 

deltaga. 31 barn samtyckte 

och 15 st genomförde 

studien fullt ut. Resten 

kunde lämna IVA innan de 

2 dagarna var färdiga.  

bortfall i 

screeningen 

berodde på för låg 

ålder. 

de som spelade interaktiva 

spel hade CRRT pågående. 

Sängcykling var bättre än 

videospel i 

mobiliseringsavseende och 

det bedömdes som säkert i 

studien. 

Damluji, A. 

Zanni, J. M. 

Mantheiy, E. 

Colantuoni, E. 

Kho, M. E. 

Needham, D. 
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USA 
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Safety and feasibility of 

femoral catheters during 

physical rehabilitation in the 

intensive care unit 

 

Syftet var att utvärdera 

genomförbarheten och 

säkerheten för 

mobilisering hos IVA-

patienter med 

femoraliskateter. De 

ville utvärdera det här 

då de upplevde att 

personalen var stressad 

och orolig att inleda 

tidig mobilisering på 

dessa patienter. 

 

Data för denna studie 

samlades prospektivt in 

som en del av ett program 

som upprätthåller ett 

register över alla vuxna 

patienter som är inskrivna 

på sjukhusens 16-bädds 

medicinska IVA. Från 

registret identifierades alla 

vuxna patienter som fick 

mobilisering och som hade 

en femoral kateter. Studien 

sträckte sig under en 16-

månadersperiod från 

september 2009 till januari 

2011.Totalt utvärderades 6 

olika ljumskkateter 

relaterade riskmoment i 

förhållande till 

mobiliseringen.  

N=101 

Av 1074 patienter 

som togs in på 

IVA under 16-

månadersperioden 

fick 239 (22%) en 

femoral kateter. 

Av dessa fick 101 

patienter (42%) 

mobilisering med 

en femoralkateter 

insatt.6 av dessa 

patienterna som 

mobiliserades 

hade sin 

dialyskateter i 

ljumsken. 

Under alla 253 

mobiliseringstillfällena 

inträffade ingen av de 6 

potentiella femorala 

kateterrelaterade riskerna 

som utvärderades. Av de 

253 mobiliseringstillfällena 

ovan var 14 tillfällen med en 

dialyskateter. 

I = Hög 

kvalitet 

P 

Hickmann, 

Cheryl 

Elizabeth 

Teamwork enables high level 

of early mobilization in 

critically ill patients 

Tidig mobilisering är 

numera en del av 

standardvården och det 

En observationsstudie 

utförd på en 14-bädds, 

blandad IVA på ett 

N=171  

 

Mobilisering inom de första 

24 timmarna efter IVA-

inläggning kan uppnås hos 

I = Hög 

kvalitet 

P 
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Castanares-

Zapatero, 

Diego 

Bialais, Emilie 

Dugernier, 

Jonathan 

Tordeur, 

Antoine 

Colmant, Lise 

Wittebole, 

Xavier 

Tirone, 

Giuseppe 

Roeseler, Jean 

Laterre, 

Pierre-

François 

 

2016 

Belgien 

 kräver teamwork och i 

vissa fall grader av 

sedering av patienten. 

Det primära syftet med 

denna studie var att 

visa att tidig 

mobilisering är möjlig 

hos de allra flesta 

kritiskt sjuka på IVA, 

oberoende av deras 

sjukdoms 

svårighetsgrad bedömd 

på behovet av 

respirator, höga FiO 2, 

vasopressordoser eller 

(CRRT). De sekundära 

målen inkluderade 

säkerhet vid tidig 

mobilisering, tidig 

mobiliseringstart i 

respirator beroende på 

syrebristens 

svårighetsgrad och 

patienternas 

uppfattning 

Universitetssjukhus i 

Belgien. Uppgifterna 

samlades in från alla 

inkluderade patienter, 

antingen redan inlagda vid 

startdatumet (11 st) eller 

nyligen inkomna till deras 

IVA mellan den 1 

december 2014 och 31 

januari 2015 (2 mån) =160 

st. 

de flesta kritiska sjuka 

patienterna, trots mekanisk 

ventilation, 

vasopressorbehov eller 

CRRT. (11% av de 

inkluderade hade CRRT. ) 

Koo, Karen 

KY 

Choong, 

Karen 

Cook, 

Deborah J 

Herridge, 

Margaret 

Newman, 

Anastasia 

Lo, Vincent 

Guyatt, 

Gordon 

Priestap, Fran 

Early mobilization of 

critically ill adults: a survey 

of knowledge, perceptions 

and practices of Canadian 

physicians and 

physiotherapists 

 

Deras syfte var att 

utföra en undersökning 

för att bedöma 

kunskapsläget, praxis 

och uppfattningar bland 

kanadensiska läkare 

och sjukgymnaster om 

tidig mobilisering av 

vuxna 

intensivvårdspatienter 

då författarna upplevde 

att tidig mobilisering 

vid kritisk sjukdom 

hämmades av 

En tvärsnittsstudie på 46 

intensivvårdsavdelningar i 

Kanada 2011–2012. 

Enkäter delades ut bland 

alla intensivvårdsläkare och 

sjukgymnaster som 

arbetade på IVA på dessa 

sjukhus för att identifiera 

kunskapsläget om IVA-

förvärvad svaghet och tidig 

mobilisering. 

Man frågade efter 

personliga synpunkter på, 

upplevda hinder för och om 

N=436 

(Svarsfrekvens på 

71,3%. Bortfall 

125 st. Svarande 

311 stycken.) 

Totalt underskattade 68,8% 

incidensen av IVA-

förvärvad svaghet och 

59,8% uppgav att de inte 

hade 

tillräcklig kunskap eller 

färdigheter för att mobilisera 

patienter som fick 

respiratorbehandling. 78,1 

procent av de svarande 

upplevde att patienter med 

dialyskateter placerad i ett 

halskärl skulle kunna 

mobiliseras aktivt i perioder 

I = Hög 

kvalitet 

K 



 

IV 

 

Campbell, 

Eileen 

Burns, Karen 

EA 

 

2016 

Kanada 

nationella rapporter 

som beskriver hinder 

av tidig mobilisering. 

man upplevde att man hade 

tillräckliga tekniska 

kunskaper för att 

utföra tidig mobilisering. 

Om man upplevde att man 

hade tillräcklig kunskap för 

att göra bedömningar för att 

inleda tidig 

mobilisering och om man 

hade kunskaper för att 

bedöma vilka 

aktivitetsnivåer som kunde 

vara tillåtna med patientens 

fysiologiska egenskaper, 

diagnoser och terapier 

(kontinuerlig dialys 

inkluderat) i fokus. Man 

frågade efter 

personalfrågeaspektrer och 

sederingspraxis. 

under dialyspaus och en 

tredjedel av de svarande 

upplevde att patienter med 

ljumskkateter skulle ha 

restriktioner i att aktiv 

mobilisering. Överdriven 

sedering, medicinsk 

instabilitet, begränsad 

bemanning, 

säkerhetsproblem, 

otillräckliga riktlinjer och 

otillräcklig utrustning var 

vanliga upplevda hinder 

för tidig mobilisering. 

Leditschke, I. 

Anne 

Green, Margot 

Irvine, Joelie 

Bissett, Bernie 

Mitchell, 

Imogen A. 

 

2012 

Australien 

What Are the Barriers to 

Mobilizing Intensive Care 

Patients? 

 

Syftet var att studera 

frekvensen av tidig 

mobilisering på deras 

intensivvårdsavdelning 

för att identifiera 

hinder för tidig 

mobilisering. 

En 4 veckors prospektiv 

observationsstudie under 

2008 av 106 patienter på en 

medicinsk och kirurgisk 

blandad IVA utfördes.  

Man studerad hur många 

som mobiliserades, typ av 

mobilisering, biverkningar 

och orsaker till oförmåga 

att mobilisera. 

N=106 Dessa 106 patienter hade 

tillsammans 327 vårddagar. 

176 av dessa dagar utfördes 

mobilisering vilket blir 54%. 

Detta förvånade 

forskargruppen att det inte 

var en högre %. Där 

mobilisering inte utfördes 

identifierades potentiellt 

undvikbara faktorer som 

kateterrelaterade problem då 

de satt i femoralområdet, 

tidpunkt för mobilisering 

och patientens agitation eller 

minskade medvetenhetsnivå. 

De belyste att med enkla 

åtgärder kan fler mobiliseras 

genom bättre planering, byte 

I = Hög 

kvalitet 

P 



 

V 

 

av plats på ljumsk-katetrar 

och bättre sederingsnivåer. 

Lee, H. 

Ko, Y. J. 

Jung, J. 

Choi, A. J. 

Suh, G. Y. 

Chung, C. R. 

 

2016 

Korea 

 

Monitoring of Potential 

Safety Events and Vital Signs 

during Active Mobilization of 

Patients Undergoing 

Continuous Renal 

Replacement Therapy in a 

Medical Intensive Care Unit 

 

Denna studies syfte var 

att utvärdera potentiella 

säkerhetsrisker och 

förändringar i 

vitalparametrar vid 

aktiv mobilisering av 

kritiskt sjuka patienter 

som genomgår 

kontinuerlig 

dialysbehandling 

(CRRT). 

En retrospektiv studie om 

patienter som behandlades 

med CRRT och som 

genomgick mobilisering på 

en medicinsk 

intensivvårdsenhet på ett 

enda sjukhus. 15 patienter 

erhöll passivt mobilisering 

och 17 patienter erhöll 

aktiv mobiliserings. Tre 

patienter fick en 

kombination av metoderna. 

Förekomsten av 

säkerhetsrisker och 

förändringar i 

vitalparametrar 

utvärderades. 

N=29 Inga säkerhetsrisker 

utvecklades hos de som fick 

passiv mobilisering. Det 

fanns 2 säkerhetavvikelser 

som inträffade under de 

totalt 48 aktiva 

mobiliseringstillfällena som 

utfördes. Ett som inträffade 

vid ett tillfälle med 

mobilisering i sängen och 

den andra till sittande på 

sängkanten. När det gäller 

vitalparameterförändringar 

fanns inga signifikanta 

skillnader i aktiv eller passiv 

mobilisering. 

I = Hög 

kvalitet 

CCT 

Lee, Hyun 

Ko, Young 

Jun 

Suh, Gee 

Young 

Yang, Jeong 

Hoon 

Park, Chi-Min 

Jeon, 

Kyeongman 

Park, Yun Hee 

Chung, Chi 

Ryang 

 

2015 

Korea 

Safety profile and feasibility 

of early physical therapy 

and mobility for critically ill 

patients in the 

medical intensive care unit: 

beginning experiences in 

Korea 

 

Syftet var att inleda att 

utvärdera riskfaktorer 

och säkerhet under 

tidig mobilisering i 

medicinsk intensivvård 

i Korea. 

Retrospektiv studie. 332 

patienter som lades in på ett 

universitetssjukhus i Seoul 

under en 8-månaders period 

2013 screenades i ett 

säkerhetsprogram om de 

kunde deltaga i ett 

mobiliseringsprogram 5 

dagar per vecka under 

perioden de låg på IVA. 99 

kunde deltaga och 520 

mobiliseringstillfällen 

studerades. 10 av de 99 

hade CRRT. 

N=99 Under 520 

mobiliseringstillfällen 

utförda med 99 patienter 

observerades totalt 26 

potentiella 

säkerhetshändelser (5,0%,). 

De vanligaste 

säkerhetsavvikelserna var 

fysiologiska med 

respiratoriska 

överansträngningar med 

desaturation eller bradykardi 

eller att patienten inte 

psykiskt orkade fullfölja. En 

avvikelse med att en 

trahealkanyl åkte ut. En av 

patienterna med CRRT var 

en av de 26 avvikelserna. De 

fanns inga statistiska fynd 

att t ex pat med avancerad 

I = Hög 

kvalitet 

R 



 

VI 

 

medicinsk utrustning som 

CRRT var svårare drabbad 

av avvikelser under 

mobilisering förutom 

patienter med ECMO. 

Perme, 

Christiane 

Nalty, Theresa 

Winkelman, 

Chris 

Nawa, 

Ricardo Kenji 

Masud, Faisal 

 

2013 

USA 

Safety and efficacy of 

mobility interventions in 

patients with femoral 

catheters in the ICU: a 

prospective observational 

study 

 

Syftet med denna 

studie var att undersöka 

förekomsten av 

kateterrelaterade 

biverkningar vid 

mobilisering av IVA 

patient då 

dialyskatetern satt i 

femoralis. 

Detta var en prospektiv 

observationsstudie. Studien 

genomfördes i en 40-bädds 

thorax-IVA vid ett stort 

undervisningssjukhus från 

2009 till 2010 på vuxna 

patienter. För att deltaga 

skulle pat ha en arteriell, 

venös eller dialyskateter i 

ljumsken i femoralis och 

uppfylla kriterierna att få 

sjukgymnastisk. Vara så 

pass vaken att pat skulle 

kunna följa uppmaningar 

och var cirk stabil. Katetern 

inspekterades och testades 

före och efter 

mobiliseringen. Katetern 

inspekterades också under 

hela processen i avseende 

förband och läge. Det ben 

där katetern satt 

inspekterades för 

färgförändring och 

påverkan.  

N=77 

Totalt 92 

femoraliskatetrar 

var inspekterade 

på i de 77 

patienterna i 

denna studie. 

De inkludera undersökta 

katetrarna var: 50 arteriella, 

15 centralvenösa och 27 

dialyskatetrar. 

Det fanns inga 

kateterrelaterade mekaniska 

eller trombotiska 

komplikationer under eller 

efter ett 

mobiliseringstillfälle. 

Det fanns inga observationer 

av blödning, hematom vid 

kateterinstickstället, ingen 

dislocering av kateter eller 

förändring i funktion. Ingen 

smärta i området och inget 

som tydde på frånvaro av 

pulsar eller 

perfusionsproblem med 

benet i vilken ljumske 

katetern satt. Således inga 

negativa händelser alls att 

rapportera från studien. 

I = Hög 

kvalitet 

P 

Roberts, 

Melanie 

Johnson, 

Laura Adele 

Lalonde, Trent 

L 

 

2014 

USA 

Early mobility in the intensive 

care unit: standard equipment 

vs a mobility platform 

 

Att jämföra ett 

mobiliseringsprogram 

mot standard-

tillvägagångsättet, 

utvärdera effektivitet 

personalmässigt, 

effektivitet (ökad 

aktivitetstid för 

En prospektiv, 

randomiserad, kontrollerad, 

observationsstudie. Data 

samlades in i 4 månader, 

med totalt 

av 71 patienter inskrivna i 

studien och 238 

mobiliseringstillfällen totalt 

. 

N=71 patienter 

och 238 

mobiliseringstillfä

llen. 

 

Inga oavsiktliga tub- eller 

katetermissöden och inga 

fall eller risker sågs så 

säkerhetsrisker fanns inte att 

utreda vidare. DE kunde 

konstatera att de fick lite fler 

upp till gående och att det 

var något effektivare i 

gruppen som hade ett 

I = Hög 

kvalitet 

RTC 
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patienten) och 

säkerheten. 

program jämfört med 

kontrollgruppen Ett 

intressant bifynd i studien 

var att man kunde 

dokumentera att det i snitt 

krävs 2 personal (0–5) och 

att det tar i snitt 45 minuter 

för att genomföra en 

mobilisering på IVA vilket 

kan användas i 

sjuksköterskors 

tidsplaneringen som mall. 

Talley, C. L. 

Wonnacott, R. 

O. 

Schuette, J. K. 

Jamieson, J. 

Heung, M. 

 

2013 

USA 

Extending the Benefits of 

Early Mobility to Critically Ill 

Patients Undergoing 

Continuous Renal 

Replacement Therapy: The 

Michigan Experience 

 

Forskarna samanställde 

erfarenheter genom 

litteraturstudier så de 

kunde skapa ett 

mobiliseringsprotokoll 

som kunde genomföras 

på CRRT-patienter som 

annars inte 

mobiliserades. Syftet 

med studien var (läst 

mellan raderna) att se 

hur deras protokoll och 

implementeringen av 

det fungerade, om det 

var säkert för 

patienterna. 

De observerade avvikelser 

och granskade rapporter av 

109 patienter som haft 

CRRT under minst 48 tim. 

De observerade 

mobiliseringsavvikelser och 

CRRT-avvikelser. 

N=109 (5) Inga negativa händelser som 

kunde härröra från CRRT 

eller mobiliseringen 

rapporterades under 6 

månader som 104 patienter 

med CRRT mobiliserades i 

studien. De anser att succén 

med inledningen av att 

mobilisera dialyspatienter på 

IVA beror på deras 

utvecklade strategi med ett 

protokoll och deras starka 

ledarskap i införandet. 

I = Hög 

kvalitet 

R 

Toonstra, A. 

L. 

Zanni, J. M. 

Sperati, C. J. 

Nelliot, A. 

Mantheiy, E. 

Skinner, E. H. 

Needham, D. 

M. 

 

2016 

Feasibility and Safety of 

Physical Therapy during 

Continuous Renal 

Replacement Therapy in the 

Intensive Care Unit. 

 

Syftet var att utvärdera 

genomförbarheten och 

säkerhetsaspekterna av 

mobilisering som en 

del av rutinmässig 

klinisk 

omvårdnadsåtgärd för 

patienter som 

genomgår CRRT på 

IVA. 

En prospektiv 

observationsstudie som 

pågick under 13 månader. 

57 vuxna medicinska 

intensivvårdspatienter som 

mobiliserades vid samtidig 

CRRT-behandling vid 268 

tillfällen totalt. 

Mobiliseringen 

individanpassades efter 

fysiska förutsättningar och 

N=57 Uppgifter om 15 stycken 

avvikelser och potentiella 

säkerhetshändelser, 

inklusive blödning, lossning 

eller dysfunktion av CRRT-

katetern eller dialyskretsen, 

samlades in av totalt 268 

mobiliseringstillfällen. Inga 

direkta CRRT avvikelser 

inträffade och det som 

kunde ses var generella 

I = Hög 

kvalitet 

P 
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USA baserades på patientens 

högsta nivå av rörlighet 

avvikelser relaterat till 

mobilisering i form av 

övergående blodtrycksfall. 

Wang, Yi Tian 

Haines, Terry 

P. 

Ritchie, Paul 

Walker, Craig 

Ansell, Teri 

A. 

Ryan, 

Danielle T. 

Lim, Phaik-

Sim 

Vij, Sanjiv 

Acs, Rebecca 

Fealy, Nigel 

Skinner, 

Elizabeth H. 

 

2014 

Australien och 

Nya Zealand 

Early mobilization on 

continuous renal replacement 

therapy is safe and may 

improve filter life. 

 

 Syftet med denna 

studie var att testa 

säkerheten och 

genomförbarheten av 

mobilisering av 

intensivvårdspatienter 

patienter som 

genomgick CRRT. 

En prospektiv kohortstudie 

som genomfördes under 1 

år, från 2011–2012. 

Intensivvårdspatienter som 

erhöll CRRT genomgick en 

av tre nivåer av 

mobilisering som passande 

dem: (1) passiva 

sängövningar, (2) sittande 

på sängkanten eller (3) 

stående och / eller 

gående. Kateterproblem, 

hematom och blödning 

under och efter 

utvärderades. 

Filtretryckparametrar och 

dialysfilterlivslängd 

(timmar), arbetsbelastning 

och omvårdnad var det som 

mättes. 

N =34 (1) Inga episoder av 

filterproblem eller 

avvikelser inträffade under 

något av 

mobiliseringstillfällena. 

I denna studie talas det 

mycket om filter och 

dialyskateterns placering. 

Att sköterskor oroar sig för 

att mobilisera då 

dialyskatetern sitter i 

ljumsken i förhållande till på 

halsen. 

Man kommer dock framtill 

att det är säkert för patenten 

att mobiliseras och inga 

hinder ses. 

I = Hög 

kvalitet 

CCT 

Zanni, 

Jennifer M 

Mantheiy, 

Earl C 

Nelliot, 

Archana 

Needham, 

Dale M 

FCPA, MD 

 

2015 

USA 

Feasibility and safety of in-

bed cycling for physical rehab

ilitation in the intensive care 

unit 

 

Syftet var att utvärdera 

säkerheteten och 

ergonomin av 

sängcykling samt att 

utvärdera 

genomförbarheten av 

att den skall vara en del 

av 

rutinmässig fysioterapi 

på IVA. 

 

Mellan 1 juli 2010 och 31 

december 2011 

identifierades prospektivt 

alla patienter som lades in i 

på en medicinsk IVA med 

16 platser som 

fick sängcykling som 

mobilisering. Prospektivt 

insamlade uppgifter om 12 

olika 

potentiella säkerhetshändels

er och de utförde retroaktivt 

en kartläggning för att 

erhålla specifik information 

om varje cyklingstillfälle. 

N =688 (507)  

 

26% alltså 181 

stycken fick totalt 

541 cyklingstillfäl

len som varade i 

snitt 25 minuter.  

Andelen cyklande 

patienter som 

hade respirator, 

vasopressorinfusi

oner och CRRT 

var 80%, 8% 

respektive 7%.  

De kom fram till att mer 

forsknings behövs men att 

sängcykling vid 

mobilisering av 

intensivvårdspatienter är 

säker som metod och 

benomförbar som 

rutinbehandling. 

Endast 1 säkerhetshändelse 

inträffade på de 541 

cyklingstillfällena vilket gav 

en händelsefrekvens på 

0,2% 

 

I = Hög 

kvalitet 

P 
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Bilaga 2 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

                                                             

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                 

VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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